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OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Lelów

zgodnie z art. 49, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania

administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia

3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst

jednolity Dz.U. z 2078 r. poz. 2081 z późn. zm.) zwanej dalej w skrócie ustawa ooś

zawiadamia

strony postępowania, że w dniu 25 lutego 2020 roku zostało wszczęte postępowanie

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

polegającego na Przebudowie mostu w ciągu drogi gminnej 689017S w miejscowości Biała

Wielka w kilometrze 4+189.

Jednocześnie informuję, iż w trybie art. 64 ust. 1 pkt 1, 2, 4 ustawy ooś wystąpiono pismem

z dnia 25 lutego 2020 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach,

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie oraz Dyrektora

Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim o zajęcie stanowiska dot. potrzeby

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Stosownie do treści art. 70 i i art. 73 I Kodeksu postępowania administracyjnego

stronom przysługuje prawo do brania czynnego udziału w każdym stadium postępowania,

wglądu w akta sprawy oraz sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Zgromadzone w

przedmiotowej sprawie materiały i dokumenty są do wglądu w Urzędzie Gminy Lelów pokój

nr 56 od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania. Przeglądanie akt sprawy proszę

wcześniej uzgodnić z osobą prowadzącą postępowanie.

W powyższej sprawie liczba stron przekracza 70, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś

w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze obwieszczenie

zostaje podaje do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu

Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lelów oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu

Gminy Lelów i tablicy ogłoszeń sołectwa Biała Wielka.

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 74 dni od dnia

publicznego ogłoszenia. I
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Krzt nda

Obwieszczenie zamieszcza się na:
— tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lelów,
— stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lelów,

— tablicy ogłoszeń sołectwa Biała Wielka.


